
Próximo Mês – Tema:  Produtor – Vega Sauco  (Ribera del Duero, Espanha) 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Piedras Crianza  “Tó”  Adoremus 

Tinto – 2011  Tinto – 2004  Tinto – 2001 
Vega Sauco  Vega Sauco  Vega Sauco 

Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero 
Ravin  Ravin  Ravin 

De R$65,00 por R$58,00  De R$129,00 por R$98,00  De R$225,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/14. 
 
 

 

Clube	  
 

 
Junho 2014 

 
Vinho Churchill Estate Reserva Safra 2009 
Produtor Churchill’s Graham Lda. País Portugal 
Tipo Tinto Seco Região Douro 
Volume 750ml Sub.reg Cima Corgo 
Uvas Touriga Nacional 40%, Touriga Franca 30%, Tinta Roriz 30%. Álcool 13,5% 
Importadora WineBrands Valor De R$158,00 

Por R$140,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 
 
Fundada em 1981, a Churchill Graham Lda é um vinícola relativamente jovem para os 
padrões do Douro. O seu fundador, John Graham, descende de uma das famílias com 
mais tradição na produção de Porto e juntamente com os irmãos, Anthony e William, criou 
a empresa com o intuito de produzir vinhos à sua maneira e com um estilo individual. 
 
A ideia desde o início foi fazer algo diferente, que a destacasse das restantes casas de 
vinhos do Porto. Ao longo dos 30 anos de atividade, a Churchill’s construiu uma reputação 
invejável na produção de Vinho do Porto de elevada qualidade, refletida, ao longo do 
tempo pelo seu desempenho impressionante em diversas provas nacionais e internacionais 
(seu Vintage 2011 acabou de receber 97 pontos da Wine Spectator). 
 
Em 1999, a vinícola adquiriu a “Quinta da Gricha”, uma propriedade de 50 hectares de 
vinhas classificadas com a letra “A”, a mais valiosa do Douro. Situada na margem 
esquerda do rio Douro, entre a vila do Pinhão e a foz do Tua, seus vinhedos pertencem a 
região demarcada do Cima Corgo. Desde a aquisição da propriedade, a Churchill’s passou 
a produzir vinho do Douro (não fortificados), sendo um caso especial de sucesso do qual a 
empresa muito se orgulha. 
 
Desde 2004, a linha “Churchill’s Estates” é a força motriz do portfólio de vinhos de mesa 
da empresa. Hoje, a vinícola é reconhecida como uma companhia produtora de vinhos do 
Porto e Douro de alta qualidade, especializada na categoria “premium”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Uvas provenientes apenas dos vinhedos classe “A” da Quinta da Gricha, 

localizada na sub-região de “Cima Corgo”. Após a colheita, as 03 castas 
foram vinificadas em separado em tanques de aço inox com temperatura 
controlada média. O corte (mistura das castas) foi feito logo após a 
fermentação alcóolica. Em seguida, metade do vinho foi transferida para 
barricas de carvalho francês (de primeiro e segundo usos), onde estagiou 
por 12 meses. Ao final, os dois lotes foram misturados, estabilizados e 
engarrafados. Ocorreu transformação malolática completa. 

 

 
Visual: Rubi pleno ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade alta, 

densidade média alta e sem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: Nariz sedutor logo no primeiro ataque. Frutas vermelhas e pretas 

passadas (amora, groselha, cereja, ameixa, mirtilo), florais (violeta, 
lavanda) e especiarias (canela, pimenta, zimbro, alcaçuz). Num segundo 
momento, surgem aromas de alcatrão, fumo de corda, tostados e 
chocolate. Evoluindo para figo seco, tâmaras, licor de cacau e terrosos. 
Muito complexo, merece ser decantado por 01 hora. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, macio e guloso. Acidez, álcool e taninos 

equilibrados por cima. Não apresenta amargor final. O corpo é médio para 
maior, intensidade alta e persistência média longa. Confirma nariz com 
destaque para mentol, resinas e ervas secas. Apesar de ainda estar 
jovem, já pode ser consumido. Elegante e estruturado. 

 
Combinação: Este vinho é muito gastronômico e pede carne, sem dúvida. Cortes 

argentinos ou uruguaios grelhados; molhos marrons, vermelhos apurados 
e de frutas vermelhas vão bem. Carne de Pato (magret ou confit), Risotos 
variados, Funghi, Goulash, Escondidinho de Carne Seca, File à 
Parmegiana e Batatas recheadas são combinações interessantes. Pães 
artesanais com frutas secas e queijos curados completam a lista de 
desejos. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Para mim, este vinho é um dos melhores representantes do “novo” Douro. Mostra muito 
bem a capacidade de produzir vinhos potentes e, ao mesmo tempo, elegantes; com 
possibilidade de guarda. Ótima relação de custo/benefício. 
 


